
Klub orientačních sportů MENISKOS Brno z.s.

1. závod Jihomoravské ligy 2020,

INFORMACE A POKYNY

Centrum závodu: kulturní dům Soběšice, ul. Zeiberlichova GPS: 49.2543E,  16.6227N

Prezentace: v sobotu 5. září 2020 od 9.00 h do 10.00 h v centru závodu.
Dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů, 
poplatek za půjčení SI čipu - 40 Kč, v případě ztráty je nutno zaplatit 850 Kč.

Funkcionáři závodu: ředitel – Jana Humlíčková
stavitel tratí - Petr Hrouda
hlavní rozhodčí - René Humlíček - R3
zpracovatel přihlášek – Honza Čelechovský

Složení jury: bude oznámeno v den závodu na shromaždišti. 

Mapa: U Buku, M = 1:10000, interval vrstevnic 5 m,
mapoval: 04/ 2020 Petr Matula, 
mapový klíč ISOM 2017, laserový tisk, rozměr A4, vodovzdorná úprava - PRETEX.

Prostor závodu: Lesní prostor SV od obce Soběšice.

Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam:

zelený    x vývrat
zelené    o výrazný strom
hnědý     plošinka
černý     x jiný umělý objekt
černý     pomník, trigonometrický bod

Popisy kontrol: piktogramy tištěné na mapě.
Vzhledem k aktuálním opatřením MZ nebudou v centru závodů tištěné piktogramy. 
Zájemci si mohou popisy kontrol vytisknout z přílohy.

Popis terénu: Smíšený les mezi Soběšicemi a údolím potoka Melatín, nadmořská výška 300 - 431 
m.n.m., střední hustota komunikací, údolíčka a rýhy, v J části příkré stráně. Na části 
mapy je vzrostlá sezóní vegetace (trávy a byliny) dosahující místy většího vzrůstu, která
opticky zhoršuje průchodnost a přehlednost (zvláště průseky a menší pěšiny). Mapa je 
mapována k dubnu 2020. Vřele doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Čas startu : 000 = 10.30 h, intervalově dle startovní listiny,
kategorii HDR a P startují z vlastního koridoru libovolně v čase od 010 do uzavření 
startu. Čas je jim měřen od oražení krabičky START na startovní čáře. 

Použitý systém ražení: elektronický Sport Ident, v případě selhání jednotky označte průchod na mapě do 
příslušných políček (R1, R2, R3) a ukažte na vyčítání. Po doběhu prosím co nejdříve 
vyčtěte čip. Vyčtení je povinné i v případě, že závod nedokončíte. V závodě může být 
použit jeden čip jen jednou. SIAC AIR mód ZAPNUT.

Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti.

Odebírání map v cíli: nebude prováděno, dodržujte prosím pravidla OB a zásady fair play.

Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie.



Uzavření cíle: po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 15.00 hod.

Vzdálenosti: centrum - START: 670 m, 20 m převýšení - modro - bílé fáborky
CÍL – centrum : 750 m, 45 m převýšení – zeleno – bílé fáborky
parkoviště - centrum : 0 - 1000 m

Parkování: Nebude pořadatelem regulováno. V Soběšicích je problém s parkovacími místy, 
parkujte prosím s ohledem na dopravní vyhlášku, místní možnosti (obytné zóny) a s 
respektem k okolí, zejména neomezujte průjezd úzkými uličkami a neblokujte vjezdy k 
domům místních obyvatel. Dbejte také jednosměrných ulic. V maximální možné míře 
využijte prosím domluvenou možnost parkování na parkovišti v prostoru odbočky na 
Panskou Líchu. Do centa 1000m, nebo dvě zastávky MHD BUS č.57.
Dle možnosti použijte pro příjezd MHD.

Převlékání, WC, mytí: pro převlékání a odložení věcí je určen sál kulturního domu. Přísálí a venkovní terasa je
primárně určena pro občerstvení a provoz restaurace. Do sálu je přísný zakázán vstupu 
v závodní obuvi s hřeby a po závodě ve  znečištěné obuvi, prosíme Vás o respektování 
tohoto nařízení a přezouvání se po závodě.
WC je v předsálí kulturního domu. Cestou na start ani z cíle WC není.
Mytí je možné jen v umyvadle na WC. Omlouváme se za toto omezení , které nebylo 
možné technicky vyřešit. Prosíme udržujte čistotu.

UPOZORNĚNÍ - Mimořádné opatření – omezení hromadných akcí.

Vzhledem k aktuální situaci s opatřeními COVID dodržujte prosím následující opatření:

– pro vstup do vnitřních prostor (sál kulturního domu, prezentace) při přítomnosti více jak 100 osob je
nutno použít zakrytí nosu a úst, prosíme Vás, používejte preventivně roušky apod. ve vnitřních prostorech

– dodržovat bezpečné rozestupy, omezte zvýšený kontakt na nejmenší možnou míru
– dodržujte hygienická omezení a čistotu, v prostoru shromaždiště budou umístěny dezinfekční prostředky
– vklady prosím dle možnosti uhraďte bezhotovostním převodem na účet pořadatele

Startovní interval bude upraven tak, aby jste se v co největší míře rozprostřeli v prostoru a čase, sledujte startovní
listinu, bude k dispozici nejpozději ve čtvrtek večer na stránkách závodu na ORISu.

Vyhlašování výsledků: vzhledem k omezením a prostorvým možnostem nebude veřejné vyhlášení. V centru se 
budou vyvěšovat průběžné výsledky, po doběhnutí včech závodníků pak budou 
oficiální výsledky na ORISu. 

Protesty: proti regulérnosti průběhu závodu přijímá hlavní rozhodčí (vklad 200 Kč). Protesty 
proti oficiálním výsledkům se zasílají na adresu hlavního rozhodčího:
René Humlíček, Mezihorní 491, 664 82, Říčany u Brna.

Občerstvení závodníků: v cíli čistá a ochucená voda (sirup). 
Následně můžete využít nabídky restaurace SUP, od 11. hod resaturace vaří, víkendová 
nabídka jídel na webu restaurace https://www.restauracesup.cz/

Zdravotní zajištění: zdravotník bude přítomen v cíli.

Upozornění: - respektujte prosím ustanovení pravidel OB: " čl: 20.9 Závodník nesmí být během 
závodu doprovázen jinou osobou ani zvířetem ..." - na start nebudou připuštěni 
závodníci se psy.
- zákaz vstupu zvířat do vnitřních prostor shromaždiště (sál KD)
- zákaz vstupu na obdělávané plochy značka 415 (pole).
–dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na příkrých stráních.
–zvláště opatrně dobíhejte do cíle, úsek 100 – CÍL je hodně z kopce (:-)

Předpis: závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a 
Prováděcích předpisů soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2020.

https://www.restauracesup.cz/


Závod se koná na území, které spravuje 

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Poděkování obci Říčany u Brna za podporu klubu.

Poděkování Všem, kteří podpořili uspořádání závodu.

        

                          



Příjemný sportovní zážitek a správný směr přejí pořadatelé.

Klub orientačních sportů MENISKOS Brno, z.s. 


